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บทคัดย่อ 
 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ตั้งแต่
วนัท่ี 7 มกราคม ถึง วนัท่ี 29 เมษายน 2562 เป็นเวลาทั้งหมด 4 เดือน ทางผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
แผนกแม่บา้น ซ่ึงในปฏิบติังานในแผนกแม่บา้นคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัท าได้เรียนรู้ถึงระบบการท างาน
ต่างๆ อีกทั้งผูจ้ดัท าไดริ้เร่ิมการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสบู่เหลว 

โครงงานเบบ้ีชูการ์สครับ เป็นแปรรูปวตัถุเหลือใช ้โดยการน าสบู่เหลวท่ีเหลือจากห้องพกั
แขกเป็นตวัสครับ  โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี น ้าตาล สบู่เหลว เบบ้ีออยล ์และกุหลาบ เพื่อใชข้ดัเซลล์
ผิวท่ีตายแลว้ออก ช่วยให้ผิวไม่แห้ง ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว และเม่ือมาทดลองกบัสภาพผิวจริง จาก
ผลการทดลองพบว่าว่า เบบ้ีชูการ์สครับ ช่วยท าให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใส ไม่ท าให้เกิดการระคาย
เคือง ผลดัเซลลผ์วิใหเ้นียนนุ่ม 

จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คนสรุปไดด้า้นความสวยงามบรรจุภณัฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 58%  ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ (ความชุ่มช้ืน)มีความพึงพอใจมากคิดเป็น
ร้อยละ 58% ดา้นช่วยลดตน้ทุนในการผลิตมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 58% ผูท้ดลองส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แลว้น าเบบ้ีชูการ์สครับไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
ค าส าคัญ  : สครับ น ้าตาล กุหลาบ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากการผูจ้ดัท าไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษาในแผนกแม่บา้นโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟีนิกซ์ สีลมซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางยา่นธุรกิจสีลม เดินทางสะดวกดว้ยท าเลท่ีอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส 2 สถานีไดแ้ก่ สถานีสุรศกัด์ิ และ สถานีสะพานตากสินดว้ยท าเลท่ีตั้งอนัเป็นศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจของกรุงเทพฯ การเขา้พกัในโรงแรมสีลมแห่งน้ีสามารถตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของนัก
เดินทางไดอ้ยา่งดีเยีย่ม และผูจ้ดัท ามีหนา้ท่ีท าความสะอาดหอ้งพกั พบวา่ในแต่ละวนัมีแขกเขา้มาใช้
บริการห้องพกัเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีสบู่เจลอาบน ้ าแชมพูและครีมนวดผม เหลือทิ้งทุกๆวนั 
และดอกไมต่้างๆท่ีตกแต่งฮนันีมูนในหอ้งพกั เช่นดอกกุหลาบ เม่ือใชเ้สร็จก็ทิ้งเช่นกนั 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะน าวตัถุดิบหลกั คือ เจลอาบน ้ ามาปรับประยุกต์ก่อให้เกิด
ประโยชน์จากการเหลือทิ้งจึงน ามาแปรรูปเป็นสครับขดัผิวไม่ใช่แค่เป็นการท าความสะอาดผิวหนงั
ตามร่างกายแต่เป็นทั้งการเผยผิวท่ีเนียนนุ่มน่าสัมผสั และเป็นการขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแลว้ให้หลุด
ออกจากผิวหนงัของเราเพื่อให้ขาวข้ึนและจะช่วยเพิ่มในการไหลเวียนของเลือดและน ้ าเหลืองใน
ร่างกายไดอ้ยา่งดี และผอ่นคลายจากกล่ินของส่วนผสมจากกุหลาบ 

การน าน ้ าตาลทรายมาท าเป็นเม็ดสครับ ซ่ึงน ้ าตาลจะเป็นเม็ดท่ีขนาดใหญ่กว่าเม็ดสครับ
เกลือ โดยสครับน ้าตาลจะถูกน าไปใชส้ครับในส่วนของผิวหนงัท่ีดา้นตอ้งการให้ผิวหนงับริเวณท่ีมี
ความดา้นมากนั้นหลุดออกไดง่้าย อีกทั้งยงัมีแรงเสียดทานท่ีมากกวา่เมด็สครับเกลือ เน่ืองจากวา่เม็ด
น ้าตาลยงัมีความเหล่ียม และคมซ่ึงตรงขา้มกบัเมด็เกลือท่ีกลม แลละเอียดอ่อนมากกวา่ 

 น ้ ามันจากดอกกุหลาบอ่อนโยนและมีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิว และยงัมี
คุณสมบติัในการท าใหผ้วิแน่นกระชบัและซ่อมแซมผวิ ท าใหม้กัถูกน ามาใชใ้นผลิตภณัฑ์ส าหรับผิว
บอบบางหรือแพง่้าย มนัท าให้สีผิวกระจ่างใสและสม ่าเสมอ และท าให้ความยืดหยุ่นของผิวดีข้ึน 
และจากการเป็นสารหล่อล่ืนชั้นดี จึงช่วยต่อสู้กบัความแหง้และใหค้วามชุ่มช่ืน 

เพื่อเป็นแนวทางให้กบัทางโรงแรมไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์สครับขดัผิวในส่วนของร้านสปา
เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการซ้ือสครับขดัผิวและสามารถน ามาเป็นของช าร่วยให้แก่แขกคนพิเศษท่ี
พกัระยะยาว หรือยงัวางจดัจ าหน่ายเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่โรงแรม 

 
 

 
 



 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการซ้ือสครับขดัผวิของร้านสปา 
1.2.2 เพื่อใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเดิมท่ีเหลือ น ามาแปรรูปใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ 
1.2.3 เพื่อเป็นหนทางหารายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ี : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 
1.3.2 ขอบเขตดา้นเอกสาร : สืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต สอบถามจากพี่เล้ียงท่ีปรึกษา  
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา : 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562 
1.3.4 ประชากรท่ีใชศึ้กษา : พนกังานในโรงแรมและแขกท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 30 คน 

1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1เพื่อลดปริมาณวตัถุดิบเหลือทิ้งภายในโรงแรม 
1.4.2เพื่อเป็นหนทางหารายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 
1.4.3 เพื่อศึกษา และเรียนรู้วธีิการท าของสครับ 

 



 

 

บทที ่2 
 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การจัดท าโครงงานเร่ือง BabyRoseSugarScrubโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษา
ความหมายของสครับกุหลาบ ดงันั้นผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยให้
โครงงานส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

2.1 ความหมายและประโยชน์ของสครับ 
2.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบักุหลาบ 
2.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเบบีอ้อยล์ 
2.4 ความรู้ทัว่ไปของน า้ตาล 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ความหมายและความส าคัญของสครับ 
 สครับ (scrub) หมายถึง การขดั หรือ ถู ซ่ึงการท าสครับมีวตัถุประสงค์เพื่อการท าความ
สะอาดดว้ยวิธีการขดัหรือถู  สครับจะช่วยในการขจดัส่ิงสกปรกท่ีอุดตนัตามรุขุมขนรวนทั้งสครับ
ยงัจะช่วยในการผลดัเซลล์ผิวท่ีเก่าหรือเซลล์ผิวหนงัชั้นนอกให้หลุดออกอยา่งง่ายข้ึน ดงันั้นสครับ
จึงมีประโยชน์ท่ีช่วยในการขจดัเซลล์ผิวท่ีเก่าออกไปไดง่้ายข้ึนและเผยเซลล์ผิวใหม่ให้ดูสดใส มี
ชีวิตชีวากว่าเซลล์ผิวเก่าท่ีดูเส่ือมสภาพท่ีดูหมองคล ้ า และยงัเป็นการลดปัญหาของการเกิดสิว
เน่ืองจากส่ิงสกปรกท่ีอุดตนัตามรูขมุขนผวิหนงั  
 

ประโยชน์ของสครับ 
1. การขดัผิวท าให้ผิวกระจ่างใส ขาวใสแบบเป็นธรรมชาติ จากการใชส้ครับประเภทเกลือ 

เพราะเกลือมีแร่ธาตุต่างๆท่ีส าคญัต่อผิวและร่างกายของเรา การเลือกเกลือท่ีดีท่ีสุดคือเกลือท่ีมาจาก
ทะเล ผลของการสครัปผิวดว้ยเกลือจะข้ึนอยูก่บัชนิด และคุณภาพของเกลือท่ีใช้ รวมไปถึงเทคนิค
ในการขดัผวิของแต่ละสปาท่ีไปใชบ้ริการอีกดว้ย 

2. เพื่อการขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแล้วออก การขดัผิวเป็นการขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแล้วออกได้
อย่างนุ่มนวลและช่วยเซลล์ผิว ท่ีเกิดใหม่ชุ่มช้ืน ไม่มีร้ิวรอย การขดัผิวสามารถท าไดทุ้กเวลาและ
สามารถท าเองไดท่ี้บา้นไดไ้ม่ยาก แต่หากใครท่ีมีผิวท่ีแพง่้าย สครับประเภทน ้ าตาลหรือสมุนไพร
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมมากเป็นพิเศษ 



 

 

3. การช่วยเพิ่มการไหลเวยีนของเลือด เพราะเม่ือผวิของคุณไดรั้บการดูแลโดยการขดัผิวท่ีดี
และเหมาะสมจากผูช้  านาญในการขดัผิว การสครับผิวจะช่วยเพิ่มในการไหลเวียนของเลือดและ
น ้าเหลืองในร่างกายไดอ้ยา่งดี 

4. ช่วยในเร่ืองการลดร้ิวรอยของผิวพรรณและลด เซลลูไลท์ ท าให้ผิวเรียบเนียบข้ึนอย่าง
ชา้ๆ และนุ่มนวล ซ่ึงสครับกาแฟ เป็นตวัเลือกท่ีดีในการดูแลบ ารุงผิวและลดร้ิวรอย และยงัเป็นท่ี
ถูกใจส าหรับหลายๆคนท่ีช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเป็นพิเศษอีกดว้ย 

5. การผ่อนคลาย การปฎิบติับ ารุงผิวด้วยการขดัผิวควบคู่กบัการนวด เป็นการผ่อนคลาย
และพกัผอ่นอยา่งล ้าลึก ช่วยลดความกงัวล  ความเครียด พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณท่ีดีควบคู่กบัการมี
สุขภาพดีไปพร้อมๆกัน ผลิตภณัฑ์สครับท่ีเหมาะสมจึงเป็นสครับท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอม
ระเหย เช่น ลาเวนเดอร์ 
 
ค าแนะน าในการสครับผิวผูเ้ช่ียวชาญด้านผิวหนังแนะน าวิธีสครับผิวท่ีเหมาะสมกับผิวแต่ละ
ประเภท ดงัน้ี  
ผิวที่เป็นสิวง่าย การสครับผิวอย่างอ่อนโยนช่วยป้องกนัการเกิดสิวใหม่ได ้ส่วนการสครับผิวแรง
เกินไปอาจท าใหเ้ป็นสิวไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากผวิหนงัอาจเกิดการอกัเสบและท าให้เช้ือแบคทีเรียท่ีเป็น
ตน้เหตุของสิวเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน  
ผิวคล า้ ผูท่ี้มีผิวประเภทน้ีควรระมดัระวงัขณะสครับผิว เพราะอาจเกิดการอกัเสบและเกิดจุดด่างด า 
จนส่งผลใหมี้สีผวิไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงยากท่ีจะท าใหผ้วิกลบัมาเนียนสวยเหมือนเดิมได ้  
ผิวบอบบาง แพ้ง่าย การสครับผิวอาจท าให้ผิวระคายเคือง เกิดรอยแผลเป็น และหลุดลอกออกได ้
ซ่ึงอาจท าใหผ้วิเกิดการอกัเสบ แหง้กร้าน และไวต่อแสงแดด ดงันั้น ควรบ ารุงผวิทุกคร้ังหลงัการสค
รับผวิ เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนและป้องกนัปัญหาผวิดงักล่าว 
 
สครับผวิบ่อยแค่ไหนดี  

ความถ่ีในการสครับผวิข้ึนอยูก่บัอายแุละสภาพผิวดว้ย เพราะผูท่ี้มีอายุมากอาจมีสภาพผิวท่ี
แหง้ และเกิดการระคายเคืองไดง่้าย นอกจากน้ีสภาพอากาศยงัเป็นปัจจยัส าคญั เน่ืองจากอากาศร้อน
อาจท าให้เหง่ือออกง่าย และกระตุน้ให้ต่อมไขมนัใตผ้ิวหนงัผลิตน ้ ามนัออกมามาก ส่งผลให้เซลล์
ผิวหนังเกิดการอุดตนั หรือเส่ือมสภาพเร็วข้ึน ทั้งน้ี ไม่ควรสครับผิวทุกวนั เพราะร่างกายตอ้งใช้
เวลาในการผลดัเซลลผ์วิข้ึนมาใหม่โดยผูท่ี้มีสภาพผิวแห้งควรสครับผิวสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ส่วนผูท่ี้
มีผวิมนัควรสครับผวิสัปดาห์ละ 2-4 คร้ัง เน่ืองจากเกิดการผลดัเซลลผ์วิชา้กวา่ผูท่ี้มีผวิแหง้   
 
ข้อควรระวงัในการสครับผวิ  



 

 

การสครับผิวควรท าขณะผิวเปียก เพราะการขดัเน้ือสครับลงบนผิวท่ีแห้งอาจท าให้ผิว
ระคายเคือง เป็นรอยช ้ า หรือเกิดแผลได ้และไม่ควรสครับผิวแรงเกินไป เพราะอาจท าให้ผิวหนัง
อกัเสบและมีปัญหาเร่ืองจุดด่างด าตามมาได ้หากพบอาการระคายเคืองหรือมีผดผื่นเกิดข้ึนในขณะส
ครับผวิ ควรหยดุสครับผวิแลว้รีบไปพบแพทยท์นัที และควรใชผ้ลิตภณัฑ์บ ารุงผิวให้ชุ่มช้ืนทุกคร้ัง
หลงัการสครับผวิ เพื่อป้องกนัผวิแหง้เสีย 

นอกจากนั้น การสครับผวิอาจก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียง ซ่ึงมกัเป็นอาการท่ีพบไดท้ัว่ไปและไม่
รุนแรงมาก เช่น รู้สึกคนั เจ็บแสบ ระคายเคืองผิว แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงมาก เช่น ผิวไหม ้
เป็นลมพิษ รู้สึกคลา้ยจะเป็นลม คอบวม หายใจล าบาก แมอ้าจมีโอกาสเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก แต่หากมี
อาการควรรีบไปพบแพทยท์นัที  

อยา่งไรก็ตาม การสครับผวิอาจไม่เหมาะกบัทุกสภาพผวิ โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นสิวอกัเสบ 
มีหนอง ผูป่้วยโรคเริม หูด และผูป่้วยโรคโรซาเซีย (Rosacea) ซ่ึงเป็นโรคผิวหนงัอกัเสบเร้ือรังชนิด
หน่ึง ดงันั้น ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาผิวหนงั ควรปรึกษาแพทยผ์ิวหนงัก่อนส
ครับผวิ เพราะอาจเส่ียงเกิดการอกัเสบรุนแรงและติดเช้ือท่ีเป็นอนัตรายได ้
 
2.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกกุหลาบ 

 

     รูปท่ี 2.1 กหุลาบ 

ท่ีมา : https://news.kapook.com/ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Rosa hybrid  
วงศ:์ Rosaceae  
ช่ือสามญั: Rose  
ช่ืออ่ืนๆ: กุหลาบ 

 กุหลาบนับว่าเป็นไม้ดอกท่ีมีความงามยากท่ีไมด้อกอ่ืนจะเทียบเท่า จนได้รับช่ือว่าเป็น 
"ราชินีแห่งดอกไม"้ (Queen of flower) กุหลาบมีมานานประมาณ 30 ลา้นปีมาแลว้ มีทั้งหมด 
ประมาณ 200 สปีช่ีส์ พนัธ์ุดั้งเดิม (wild species) มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียวแลว้ ดอกซ้อน ส่วน

https://www.pobpad.com/ผิวหนังอักเสบ
https://www.pobpad.com/ผิวหนังอักเสบ


 

 

กุหลาบท่ีปลูกกนัอยู่ทัว่ไปในเวลาน้ีเป็นกุหลาบท่ีผ่านการวิวฒันาการมานานนับร้อย ๆ ปี และ
ทั้งหมดเป็น กุหลาบลูกผสมซ่ึงไดจ้ากการผสมพนัธ์ุระหวา่งกุหลาบ 1-8 สปีช่ีส์ และส่วนมากมีถ่ิน
ก าเนิดในทวปีเอเชีย นิยมปลุกเพื่อความสวยงาม ประดบัตกแต่งในบา้น เพื่อน าไปสกดัน ้ าหอม และ
น าไปใชใ้นแผนกสปา 
 
ประโยชน์ของดอกกุหลาบ 

 
กลบีกุหลาบ อุดมไปดว้ยวติามินซี แคโรทีน วติามินเค แคลเซียม และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น

ต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกไดว้า่ วติามินและเกลือแร่ต่าง ๆ ท่ีร่างกายตอ้งการนั้น มีอยูค่รบถว้น
ในกลีบกุหลาบ เช่น "โพแทสเซียม" ท่ีจ  าเป็นต่อระบบหัวใจ "แร่ธาตุทองแดง" ท่ีร่างกายตอ้งการ
เพื่อกระบวนการสร้างเม็ดเลือด และใช้ในกระบวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ "ไอโอดีน" ท่ี
ร่างกายต้องการส าหรับการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ เรียกได้ว่าในกลีบกุหลาบมีคุณค่า
ครอบจกัรวาลส าหรับการดูแลสุขภาพ 

 
กุหลาบแห้ง น ามาป่นใหเ้ป็นผงผสมกบัน ้ าผึ้ง ใชท้าภายในช่องปากเพื่อรักษาอาการอกัเสบ

ในช่องปาก ปัญหาของเหงือกและฟันได ้
 
การอาบน ้ากลีบกุหลาบ ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถช่วยคลายเครียด ลดความวิตก

กงัวล และช่วยบ ารุงผวิ  
 
น ้ามันหอมระเหยกุหลาบ ช่วยคลายเครียด ลดการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 

คลายกลา้มเน้ือเรียบ เพิ่มความรู้สึกทางเพศ ฝาดสมานรักษาแผล ท าให้แผลหายเร็ว บ ารุงตบั ช่วย
ระบาย ขบัระดู ท าใหน้อนหลบั ระงบัประสาท บ ารุงร่างกาย น ้ ามนัท่ีสกดัจากกลีบดอกของกุหลาบ 
มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ท าให้ร่างกายท างานอย่างสอดคลอ้ง สมดุล ปรับ
ระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง ปรับระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ ปรับการท างานของระบบ
ประสาทให้สมดุล น ้ ามันกุหลาบจัดเป็นน ้ ามันท่ีดีต่อระบบย่อยอาหาร เพราะช่วยสมานแผล
กระเพาะอาหาร ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และลดการหมกัหมมของเช้ือแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ ช่วยปรับสมดุลการบีบตวัของกล้ามเน้ือหัวใจ แพทยบ์างท่านไดมี้การสั่งน ้ ามนักุหลาบให้
ผูป่้วยโรคหวัใจสูดดม เพื่อลดอาการเจบ็แน่นหนา้อก การสูดดมกล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยจาก
กุหลาบ ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนเพลีย หรือแมแ้ต่เพียงการสูดดมกล่ินหอมจาก
กุหลาบ ก็สามารถช่วยขจดัอารมณ์เศร้าหมองวิตกกงัวล ปัญหาเครียด จิตใจฟุ้งซ่าน อาการปวด
ศีรษะ ไอ และอาการหวดัได ้



 

 

 
ส าหรับประเทศไทย พนัธ์ุกุหลาบทีใ่ช้ปลูกเป็นไม้มงคล 
 

 
รูปท่ี 2.2 กหุลาบสีชมพู 

ท่ีมา :https://www.baanmaha.com 
 

  กุหลาบสีชมพู   เป็นสีท่ีนิยมปลูกกนัมาก นอกจากจะใหค้วามโรแมนติกและสวยงาม 
น่ารักแลว้ กุหลาบสีชมพยูงัเขา้กนัไดดี้กบัดอกไมสี้อ่ืนๆในแปลงดอกไมข้องเราอีกดว้ย ในสีชมพู
ของกุหลาบน้ียงัมีหลายเฉดสี เช่น ชมพเูขม้ ชมพูอ่อน ชมพอูมส้ม ชมพอูมขาว เป็นตน้  
       Bonica  กุหลาบพุม่ Shrub เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะกบัสวนหรือแปลงดอกไมเ้ล็กๆ  ล าตน้เป็นพุม่สูง
ประมาณ 2-4 ฟุต แขง็แรง  ทนทานต่อทั้งสภาพอากาศร้อนและอากาศหนาว  ปลูกและดูแลรักษา
ง่าย  เจริญเติบโตไดดี้  ดอกดก  ออกดอกเป็นช่อ  สีสวย 

 
รูปท่ี 2.3 กหุลาบสีแดง 

ท่ีมา :https://th.theasianparent.com 

กุหลาบสีแดง ไม่วา่ยคุไหนสมยัไหนกุหลาบสีแดงยงัคงครองความเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะ 
สีแดงเขม้ กุหลาบแดงนอกจากจะมีสีสวยงามแลว้ ยงัมีความหมายถึงความรักอีกเหมาะท่ีจะปลูกเป็น 

https://www.baanmaha.com/
https://th.theasianparent.com/


 

 

ไมเ้ล้ือยตามสวนเล็กๆหรือตามระเบียงเน่ืองจากสีแดงของดอกมองเห็นไดไ้กลและสะดุดตา 
กุหลาบพนัธ์ุน้ีเจริญเติบโตไดดี้ในอากาศร้อน 

Christian Dior  กุหลาบตดัดอก  Hybrid Tea เป็นกุหลาบท่ีไดรั้บความนิยมมาก เน่ืองจาก 
ดอกสีแดงสด ใหด้อกดกรูปทรงดอกดีจ านวนกลีบดอกพอเหมาะ ก่ิงยาวตรง แขง็แรง หนามนอ้ย  
ใบค่อนขา้งหนา  ดอกบานเตม็ท่ีขนาด 10-12 ซ.ม. กล่ินหอมอ่อนๆ 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 กหุลาบสีเหลือง 
ท่ีมา : http:// teenee.com 

กุหลาบสีเหลือง เร่ิมเป็นท่ีท่ีนิยมมากข้ึน อาจเป็นเพราะว่าสีเหลืองของดอกท าให้แปลง
ดอกไม้ดูมีชีวิตชีวาและสวยงามมากข้ึน กุหลาบสีเหลือมีอยู่หลายเฉด เหลืองเข้ม เหลืองอ่อน 
เหลืองปนขาว กุหลาบเหลืองหมายถึง ความร่าเริง ความสุข และมิตรภาพ 
         Midas Touchกุหลาบตดัดอก Hybrid Tea ดอกสีเหลืองเขม้ ดอกใหญ่ รูปทรงดอกดีกา้น 
ดอกแขง็แรงเหมาะส าหรับเป็นกุหลาบตดัดอก ตน้สูงประมาณ 4-5 ฟุต แขง็แรงตา้นทานโรคไดดี้ 

 

 
รูปท่ี 2.5 กุหลาบสีขาว 

 



 

 

ท่ีมา : https://www.suanattaporn.com/ 
 

กุหลาบสีขาว ถูกใชใ้นการจดัเป็นช่อดอกไมเ้จา้สาวส าหรับงานแต่งงาน เน่ืองจากมีความหมาย 
ถึงความบริสุทธ์ิ  หรือความรักท่ีบริสุทธ์ิ 

          White Christmas กุหลาบตดัดอก Hybrid Tea   ดอกสีขาว ขนาดใหญ่  กลีบดอกซอ้น ใบสีเขียว 
อ่อน ค่อนขา้งมนัเป็นเงา  ดอกมีกล่ินหอม ขอ้เสียของกุหลาบพนัธ์ุน้ีคือตา้นทานโรคไดน้อ้ย  
 

 
รูปท่ี 2.6 กุหลาบสีม่วง 

ท่ีมา : https://nooknikbabo.wordpress.com/ 

 
กุหลาบสีม่วง 

          Blue Moon กุหลาบตดัดอก Hybrid Tea ดอกสีม่วง (ชมพอูมฟ้า)  กล่ินหอมมาก  ใบขนาดกลาง 
สีเขียวไม่เขม้แต่ค่อนขา้งมนั ตน้สูงประมาณ 3-4 ฟุต กวา้งประมาณ 2 ฟุต เหมาะท่ีจะปลูกในแปลง 
หรือเป็นไมก้ระถาง ขอ้เสียคือตอ้งระวงัโรคเช้ือรา 
 
สรรพคุณของดอกกุหลาบ 
1.ควบคุมฮอร์โมนเพศหญงิได้  

   กล่ินกุหลาบมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธ์ุในเพศหญิง สามารถช่วยควบคุมระดบัฮอร์โมน 
ผูห้ญิงใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลได ้ซ่ึงดว้ยสรรพคุณของดอกกุหลาบในดา้นน้ี เราจึงมกัจะเห็นเคร่ือง 
ส าอางชนิดต่าง ๆ มีส่วนผสมของน ้ามนัสกดัจากดอกกุหลาบ โดยเฉพาะในครีมบ ารุงผวิเพื่อลดร้ิว 
รอย หรือครีมกระชบัผวิใหเ้ต่งตึง หรือครีมบ ารุงผวิใหชุ่้มช้ืน เป็นตน้ 
 
2.แก้ไข้  

 

 

https://www.suanattaporn.com/


 

 

น ้าดอกไมเ้ทศ หรือการละลายน ้ามนัสกดัจากดอกกุหลาบในน ้าตม้สุก เป็นสูตรยาแกไ้ขต้วัร้อน 
ของไทยมาชา้นาน โดยสรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญมีฤทธ์ิแกไ้ขต้วัร้อน แกก้ระหาย 
แกอ่้อนเพลีย และบ ารุงก าลงั 
 
3.กระตุ้นภูมิคุ้มกนัร่างกาย  

     ชาดอกกุหลาบอุดมไปดว้ยวติามินซี และสารตา้นอนุมูลอิสระในกลุ่มไซโคปีน ซ่ึงไดจ้ากสาร 
สีแดงจากกลีบดอกกุหลาบนัน่เอง ดงันั้นการด่ืมชาดอกกุหลาบอุ่น ๆ จึงท าใหร่้างกายไดรั้บประโยชน์ 
จากสารเหล่าน้ีช่วยกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั ยิง่ถา้หากผสมน ้าผึ้งซ่ึงมีสรรพคุณแกอ้กัเสบดว้ยแลว้ 
ชากุหลาบน ้าผึ้งแกว้น้ีจะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพ 
 
4.บรรเทาอาการปวด 

     การใชส้ารสกดัจากเปลือกผลกุหลาบยงัช่วยลดการใชย้าแกป้วดในกลุ่มพาราเซตามอล ยาแก ้
ปวดโคเดอีน และยาแกป้วดทามาดอลอยา่งเห็นไดช้ดัเจน จึงสรุปไดว้า่ สารสกดัจากเปลือกผลกุหลาบ 
RHP สามารถบรรเทาอาการปวดของผูป่้วยโรคกระดูกและขอ้อกัเสบได ้อีกทั้งยงัช่วยลดการใชย้าของ 
ผูป่้วยไดจ้ริง 
 
 
5.ชากุหลาบช่วยลดน า้หนักได้  

    ใบกุหลาบและยอดใบชาท่ีผสมกนัจนเป็นชากุหลาบ ถือวา่เป็นสุดยอดชาท่ีช่วยบ าบดัอาการติด 
ขดัต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย ์ทั้งช่วยบรรเทาอาการทอ้งผกู ช่วยลดการอกัเสบของผวิ และยงัช่วยขบัพิษ 
ออกจากร่างกายไดอี้กดว้ย เน่ืองจากในชากุหลาบอุดมไปดว้ยวติามิน A, B3, C, D และ E ท่ีมีส่วน 
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลผวิพรรณ รวมทั้งมีสารท่ีช่วยเบิร์นไขมนั ท าใหล้ดน ้าหนกัได ้

 

 
2.3 ความรู้ทัว่ไปของเบบีอ้อยล์ 



 

 

 
รูปท่ี 2.7 เบเบ้ีออยล ์

ท่ีมา: https://www.watsons.co.th 
 
ประโยชน์ของเบบีอ้อยล์ 

1.ใช้เช็ดเคร่ืองส าอางค ์น าเบบ้ีออยล์ มาชุบส าลีใช้เป็นเมคอพัรีมูฟเวอร์นอกจากจะท าความ
สะอาดไดดี้แลว้ ยงัช่วยช่วยใหผ้วิรอบดวงตาชุ่มช้ืน อ่อนโยนต่อผวิ ลดการเกิดร้ิวรอยก่อนวยัอีกดว้ย 

2.บ ารุงเส้นผม โดยลูบเบบ้ีออยล ์ท่ีเส้นผม จะช่วยแกปั้ญหาผมแหง้ ช้ีฟู  เงางามข้ึน 
3.ช่วยฟ้ืนฟูผิวหนงัจากการแห้งแตก นวดเบบ้ีออยล์ ในจุดท่ีแห้งกร้าน เช่น จมูกเล็บ ขอ้ศอก 

หวัเข่า จะช่วยลดการลอกเป็นขุยของผิวท่ีแห้งกร้าน อีกหน่ึงเทคนิคท่ีเราอยากน าเสนอเลยคือ น าเบบ้ี
ออยลม์าผสมกบัโลชัน่บ ารุงผวิท่ีใชป้ระจ า อาจจะยุง่ยากสักหน่อย แต่รับรองเลยวา่ผวิจะนุ่ม เนียนข้ึน 

4.สครับผิวให้เนียนสวยหยดเบบ้ี ออยล์ ผสมเขา้กบัเกลือส าหรับขดัผิว นวดวนท่ีผิวกาย เน้น
ในจุดท่ีแหง้กร้าน ทิ้งไว ้10 นาทีแลว้ลา้งออก ผวิจะเนียนนุ่ม ดูเปล่งปลัง่ 

5.ช่วยเติมความชุ่มช้ืนให้ริมฝีปาก ทาเบบ้ีออยล์ท่ีริมฝีปาก นวดวนสักครู่แลว้น าผา้ขนหนูชุบ
น ้าอุ่นเช็ดออก ริมฝีปากจะนุ่มข้ึน 

ข้อควรระวงัของการเบบีอ้อยล์ 
1.เก็บใหพ้น้มือเด็ก หา้มรับประทาน 
2.ระวงัอยา่ใหอ้อยลเ์ขา้จมูก หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการหายใจควรปรึกษาแพทยท์นัที 

 
2.4 ความรู้ทัว่ไปของน า้ตาล 

https://www.watsons.co.th/


 

 

 
รูปท่ี 2.8 น ้าตาล 

ท่ีมา :https://www.siamchemi.com 
น ้าตาลคือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์ซ่ึงมีรส

หวาน โดยทัว่ไปจะไดม้ากจากออ้ย มะพร้าว แต่โดยทัว่ไปแลว้จะเรียกอาหารท่ีมีรสหวานว่าน ้ าตาล
แทบทั้งส้ิน เช่น ท ามาจากตาลจะเรียกวา่ตาลโตนด ท ามาจากมะพร้าวจะเรียกวา่น ้ าตาลมะพร้าว ท ามา
จากงวงจากจะเรียกว่าน ้ าตาลจาก ท ามาจากงบจะเรียกว่าน ้ าตาลงบ ท ามาจากออ้ยแต่ยงัไม่ไดท้  าเป็น
น ้าตาลทรายจะเรียกวา่น ้าตาลทรายดิบ ถา้น ามาท าเป็นเม็ดจะเรียกวา่น ้ าตาลทราย หรือถา้น ามาท าเป็น
กอ้นแขง็คลา้ยกรวดจะเรียกวา่น ้าตาลกรวด 
 
ประโยชน์ของน า้ตาล 

1.น ้ าตาลเป็นสารท่ีให้ความหวานและให้พลงังานแก่ร่างกาย (โดยน ้ าตาล 1 กรัม จะให้
พลงังาน 4 แคลอรี) ท าใหชี้วติมีรสชาติ ท าใหรู้้สึกสดช่ือกระชุ่มกระชวย 

2.น ้าตาลทรายขาวนอกจากจะช่วยท าใหอ้าหารมีรสชาติหวานแลว้ น ้ าตาลทรายยงัช่วยในการ
ถนอมอาหารและหมกัอาหารไดอี้กดว้ย 

3.กลูโคส เป็นแหล่งอาหารท่ีจ าเป็นของเซลล์ เน้ือเยื่อ และอวยัวะภายในร่างกาย ท าให้ ไกล
โคเจนในตบัเพิ่มข้ึน ช่วยท าใหก้ารเผาผลาญ ของเน้ือเยือ่ดีข้ึน และในขณะท่ีน ้ าตาลในเลือดลดนอ้ยลง 
กลูโคสยงัเป็นสารท่ีช่วยกระตุน้การท างานของหวัใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.เน้ือเยื่อและอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย ตอ้งการกลูโคสเพื่อเป็นวตัถุในการให้พลงังานและ
สารประกอบท่ีส าคญัอ่ืน ๆ เช่น สมองตอ้งการกลูโคสวนัละ 110-130 กรัม ไตและเม็ดเลือดแดง
ตอ้งการกลูโคสเป็นอาหาร ส่วนหวัใจจะท างานไดก้็ตอ้งอาศยักลูโคสมาทดแทนพลงังานท่ีสูญเสียไป 
และจากผลการทดลองหัวใจของสัตวน์อกร่างกาย พบว่ากลูโคสมีฤทธ์ิกระตุน้หวัใจของสัตวท์ดลอง 
ส่วนอวยัวะภายในร่างกายอ่ืน ๆ ถา้ขาดกลูโคสก็จะสามารถใชก้รดไขมนัมาเป็นแหล่งใหพ้ลงังานได ้
 



 

 

สรรพคุณของน า้ตาล 
1.ช่วยท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  
2.น ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่วยดบัร้อน ถอนพิษ แกอ้าการอกัเสบ 
3.ช่วยรักษาปากเป็นแผล มีอาการเจบ็คอ ไอมีเสมหะเหลือง 
4.ส าหรับสตรีท่ีอยู่ในระหว่างมีประจ าเดือนถูกความเย็น มีอาการปวดประจ าเดือน ปวด

ทอ้งนอ้ยหรือปวดเอว ประจ าเดือนเป็นล่ิม การด่ืมน ้ าผสมกบัน ้ าตาลทรายแดงอุ่น ๆ 1 แกว้ ก็จะท าให้
สบายข้ึนได ้

5.น ้ าเช่ือมท่ีได้จากน ้ าตาลทรายขาว สามารถใช้เป็นยารักษาบาดแผลเน่าเป่ือยได้ เพราะ
น ้ าเช่ือมสามารถเปล่ียนสภาพกรดและด่างบริเวณปากแผลได้ ท าให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุ้น การ
ไหลเวียนของโลหิตท างานดีข้ึน และยงัเป็นอาหารท่ีถูกน าไปใช้หล่อเล้ียงผิวหนงับริเวณนั้นอีกดว้ย 
ท าใหเ้ช้ือโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได ้และบาดแผลก็จะหายเร็วข้ึน 
 
โทษของน า้ตาล 

1.การรับประทานน ้ าตาลทรายมากเกินไปจะท าให้เกิดโทษได้ เช่น ท าให้อ้วน เป็น
โรคเบาหวาน ท าให้หลอดเลือดหัวใจตีบ ระบบการย่อยอาหารไม่ดีมีกรดในกระเพาะอาหารมาก
เกินไปท าใหฟั้นผ ุ
2.น ้ าตาลจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานแลว้น ้ าตาลยงัเป็นสาเหตุส าคญัของโรคหวัใจ และความดนั
โลหิตสูงอีกดว้ย 

3.อาการปวดศีรษะเร้ือรัง ไมเกรน เป็นสิว ผื่น ตกกระ เป็นตะคริวช่วงมีรอบเดือน แผลพุพอง 
แผลริดสีดวงทวาร มะเร็งตับ เบาหวาน โรคหัวใจ วณัโรค เหล่าน้ีล้วนมีความสัมพนัธ์ต่อการ
รับประทานน ้าตาลท่ีมากเกินไป 

4.การรับประทานน ้ าตาลทรายก็ท าให้เกิดอาการเบ่ืออาหารไดเ้ช่นกนั เพราะถา้รับประทาน
น ้ าตาลทรายในปริมาณมากจะท าให้วิตามินบีในร่างกายถูกใชไ้ปมาก เม่ือวิตามินบีในร่างกายนอ้ยลง 
จะส่งผลท าใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ยลง น ้ายอ่ยและน ้าลายก็ลดนอ้ยลง ท าใหเ้บ่ืออาหารมากข้ึน 
2.5งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสครับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพฒันาบริหารธุรกิจ อาชีวศึกษากรุงเทพ (2560 ) ศึกษาการท า
โครงงานเร่ือง “การพฒันาผงสครับจากจมูกขา้ว” คิดท่ีจะท าผลิตภณัฑ์ช้ินน้ีข้ึนมาในรูปแบบของส
ครับขดัผิวจากจมูกขา้วธรรมชาติซ่ึงจะช่วยผลดัเซลล์ผิวเก่าออกไปให้ดูกระจ่างใสและชุ่มช้ืน แลว้ยงั
หาส่วนผสมจากทอ้งถ่ินไดง่้ายโดยไม่ตอ้งลงทุนมากเพราะเป็นส่วนผสมท่ีหาไดต้ามทอ้งตลาดและมี
ราคายอ่มเยา ทั้งส่วนผสมท่ีใชเ้ป็นสารสกดัจากธรรมชาติซ่ึงปลอดภยัไร้สารเคมีปนเป้ือน 

 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย(์2560) ศึกษาการท าโครงงานเร่ือง“การพฒันาสูตรผลิตภณัฑ์ 



 

 

สปาผวิกายจากกากใยสัปปะรด” ไดเ้ลือกพฒันาผลิตภณัฑส์ปาส าหรับผวิกายจากท่ีมีส่วนผสมจากกาก
ใยสับปะรดทดแทนสารขดัผิวสังเคราะห์ เน่ืองจากกากใยสัปปะรดเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเพราะ
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑป์ระเภทขดัผวิกายเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทบ ารุงผิวเป็นนิยมเพื่อใชข้จดัส่ิงสกปรก
และขดัเซลล์ผิวเก่าท่ีตายแลว้ ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ผูบ้ริโภคหันมานิยมใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีมี
ส่วนผสมจากธรรมชาติมากข้ึน เป็นแนวทางส่งเสริมให้ใช้กากใยสัปปะรดท่ีเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตน ้าสับปะรดกระป๋องมาเสริมในผลิตภณัฑส์ปาส าหรับผวิกาย 

 
 
 

 
 

 



 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือภาษาไทย  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 
ช่ือภาษาองักฤษ  NovotelFenixSilom Hotel Bangkok 
ท่ีตั้ง    320 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์  02 206 9100 
แฟกซ์     02 206 9200 

 
3.1 ตราสัญลกัษณ์โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 

ท่ีมา https://www.novotelbangkoksilom.com  
 

3.2 แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้ง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 

 
ท่ีมา  http://www.bljourney.com 

 

http://www.bljourney.com/


 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ตั้งอยูใ่จกลางยา่นธุรกิจสีลม เดินทางสะดวกดว้ย
ท าเลท่ีอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 สถานีไดแ้ก่ สถานีสุรศกัด์ิ และ สถานีสะพานตากสิน อีก
ทั้งยงัเป็นโรงแรมย่านสีลมท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากท่าเรือสาทร เหมาะเป็นอยา่งยิ่งต่อการล่องเรือชมวดัวา
อารามและมรดกทางวฒันธรรมในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบาย 
นอกจากน้ี โรงแรมยงัตั้งอยูติ่ดกบัทางด่วนศรีรัช จึงสามารถเช่ือมต่อการเดินทางดว้ยรถยนตสู่์พื้นท่ี
อ่ืนๆของเมืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบดว้ยท าเลท่ีตั้งอนัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของกรุงเทพฯ การเขา้
พกัในโรงแรมสีลมแห่งน้ีสามารถตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของนกัเดินทางไดอ้ย่างดีเยี่ยม โดย
หากคุณเดินทางมากรุงเทพฯในทริปธุรกิจ คุณจะพบว่าโรงแรมแห่งน้ี รายล้อมไปด้วยอาคาร
ส านกังาน ธนาคาร สถานทูต และสถาบนัการเงินส าคญัๆมากมาย หรือหากคุณเดินทางมาในทริป
พกัผอ่นส่วนตวั คุณก็จะพบว่าโรงแรมของเราอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของกรุงเทพฯ 
ทั้งวดัวาอารามและหา้งสรรพสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณถนนสีลมและเจริญกรุง และสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าคญัอ่ืนๆริมแม่น ้าเจา้พระยา ท่ีส าคญั คุณยงัจะไดส้ัมผสักบัประสบการณ์การกินด่ืมท่ีหลากหลาย
ในสไตล์คนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น ไปจนถึงร้านสตรีทฟู้ ดเจา้เด็ดท่ีอยูคู่่กบัถนนสี
ลมมาอยา่งยาวนาน ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบสีสันยามค ่าคืน โรงแรมของเราตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตลาดนดั
และสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายแห่ง 

หลงัการเดินทางส ารวจกรุงเทพมหานครมาตลอดทั้งวนั เราพร้อมตอ้นรับคุณดว้ยห้องพกั
สไตลร่์วมสมยัและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครันเพื่อการพกัผอ่นอนัสมบูรณ์แบบ เรามีห้องพกั
ให้บริการทั้งหมด 216 ห้อง ห้องอยูช่ั้น 8-20 ประกอบดว้ยห้องสุพีเรียร์156 ห้อง ,ห้องดีลกัซ์ 48 
หอ้ง , และหอ้งสวที12 หอ้ง ภายในห้องมาพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ฟรีไวไฟ
อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ และเคร่ืองชงชา/กาแฟ อีกทั้งภายในห้องพกัยงัสามารถมองเห็นวิวเมือง
กรุงเทพมหานครไดอี้กดว้ย 
 
3.3 วสัิยทัศน์  
มุ่งมัน่ท่ีจะมอบการบริการท่ีดีเยีย่มใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.1 ประเภทห้องพกั 
ห้องสุพีเรียร์ของโรงแรมโนโวเทล สีลม มีขนาด 28 ตารางเมตร และมีทั้งหมด 156 ห้อง

เลือกไดท้ั้งเตียงเด่ียวและเตียงคู่ เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัหน่ึงถึงสองท่าน เราอ านวยความสะดวกให้
คุณในห้องพกัดว้ย อินเตอร์เนตแบบไร้สาย ไดร์เป่าผม โต๊ะท างาน มินิบาร์ เคร่ืองใชส่้วนตวัต่างๆ 
เช่น สบู่ เจลอาบน ้า และแชมพ ู 

 
รูปท่ี 3.4 หอ้งสุพีเรียร์ 

ท่ีมา  https://www.novotelbangkoksilom.com 
3.2.1.2 ห้องดีลกัซ์ 

ห้องดีลกัซ์ ของโรงแรมโนโวเทล สีลม มีขนาด 32 ตารางเมตร จ านวน48 ห้องและมีให้
เลือกทั้งเตียงเด่ียวและเตียงคู่ เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัผูใ้หญ่สองท่าน และเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี สอง
ท่าน เราอ านวยความสะดวกให้คุณในห้องพกัด้วย อินเตอร์เนตแบบไร้สาย (WiFi) โซฟา โต๊ะ
ท างาน มินิบาร์ และตูนิ้รภยั นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีคุณจะไดรั้บอ่ืนๆ อีกดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
3.5หอ้งดีลกัซ์ 
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https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/superior-room/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/deluxe-room/


 

 

3.2.1.2 ห้องสวีท 
ห้องสวีท ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม มีขนาด 54 ตารางเมตร จ านวน 12 

ห้องเหมาะส าหรับการเข้าพักของผุ ้ใหญ่ถึงสองท่าน และเด็กอายุต  ่ ากว่า 16 ปี สองท่าน 
ประกอบด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน ้ าอนักวา้งขวางพร้อมอ่างอาบน ้ าและห้องอาบน ้ า
ฝักบวัแยกส่วนกนั นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีคุณจะไดรั้บอ่ืนๆ อีกดงัน้ี 

 
3.6 หอ้งสวที 
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3.2.2ห้องอ านวยความสะดวกมีดังนี ้
1.ห้องฟิตเนส 

ฟิตร่างกายของคุณระหว่างการเขา้พกักบัเราไปกบัศูนยอ์อกก าลงักายมาตรฐานโนโวเทล 
InBalance Fitness Centre ฟิตเนสบนถนนสีลม ท่ีคุณสามารถเพลิดเพลินกบัอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ี
ครบครันฟิตเนสของเราตั้งอยูช่ั้น 7 เปิดใหบ้ริการคุณทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

 
รูปท่ี 3.7 หอ้งฟิตเนส 
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https://www.novotelbangkoksilom.com/th/guest-rooms/suite/
https://www.novotelbangkoksilom.com/


 

 

2.สระว่ายน า้ 
สระว่ายน ้ าของทางโรงแรมอยู่ชั้น 7 สระว่ายน ้ ากลางแจ้ง วิวกรุงเทพมหานคร พร้อมมุม

พกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับอาบแดดเปิดใหบ้ริการทุกวนั เวลา 6.00 – 21.00 น. ทุกวนั 

 
รูปท่ี 3.8สระวา่ยน ้า 
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3.ห้องอาหารเดอะสแควร์ 

หอ้งอาหารเดอะสแควร์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ให้บริการอยูช่ั้น 6 อาหาร
กลางวนั และอาหารค ่าทุกวนั ท่ีน่ีเรามีอาหารนานาชาติหลากหลายเมนูให้คุณไดอ่ิ้มอร่อย ไม่วา่จะ
เป็นสลัดบาร์ อาหารญ่ีปุ่น อาหารตะวนัตก และอาหารทะเล ห้องอาหารเดอะสแควร์ สามารถ
รองรับไดสู้งสุดถึง 122 ท่ีนัง่ และเรามีโปรโมชัน่บุฟเฟ่ตดี์ๆ อยูเ่สมอ  

 
รูปท่ี 3.9 หอ้งอาหารเดอะสแควร์  

ท่ีมา  https://www.novotelbangkoksilom.com 
 
 
 

https://www.novotelbangkoksilom.com/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/bar-restaurants/the-square/


 

 

4.สโตนบาร์ 
สโตนบาร์ ล็อบบ้ีบาร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ถูกตกแต่งดว้ยบรรยากาศ

แสงสี ท่ีให้อารมณ์ท่ีสดใส และผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะ อาหารม้ือเบาๆ ที
ผสมผสานระหวา่งเมนูไทย และตะวนัตก พร้อมเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษจาก มิกโซโลจิสต ์ของเรา 
เปิด 10:00 – 24.00 น. 

 
รูปท่ี 3.10หอ้งอาหารสโตนบาร์ 
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5.ห้องประชุม เดอะ ลฟิวิง่ รูม 

หอ้งประชุมโรงแรมในกรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม เป็นตวัเลือกท่ีลง
ตวัของคุณ เรามีห้องประชุมจ านวน 2 ห้อง ท่ีสามารถรองรับผูเ้ขา้ประชุมไดถึ้ง 60 ท่าน พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกในการประชุม และสัมมนาต่างๆเช่น ของว่าง ชา/กาแฟ ห้องประชุมย่อยห้อง
ประชุมทุกห้องของเราสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯได ้180 องศา ของถนนสีลม พร้อมทั้งระเบียง 
และหนา้ต่างกระจกทั้งบานท่ีเปิดรับแสงจากดา้นนอกเขา้มาได ้

 
รูป 3.11ห้องประชุม เดอะ ลิฟวิง่ รูม 

ที่มา  https://www.novotelbangkoksilom.com 

 

 

https://www.novotelbangkoksilom.com/th/bar-restaurants/stone-bar/
https://www.novotelbangkoksilom.com/th/meeting-events/hotel-meeting-facilities/


 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของหอ้งประชุม 
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และอินเตอร์เน็ตแบบมีสาย 
- บริการเคร่ืองเขียน และเคร่ืองเสียงส าหรับการประชุม 
- บริการท่ีจอดรถ 
- บริการของวา่ง (coffee break) ท่ีเลือกไดต้ามความชอบของคุณ 

 
6.ห้องประชุมเอก็เซ็กคลูทฟี 

หอ้งประชุมบรรยากาศส่วนตวั ท่ีสามารถรองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้10 ท่าน เหมาะส าหรับการ
ประชุมเล็กๆ เพื่อการ brainstorm หรือเพื่อการเซ็นสัญญา 

 

               
 

 
 

รูปท่ี 3.12ห้องประชุมเอก็เซ็กคลูทฟี 
ทีม่า  https://www.novotelbangkoksilom.com 

 
 

https://www.novotelbangkoksilom.com/


 

 

3.4 ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
 

รูปท่ี 3.9 นางสาว สุรียพ์ร พิเรนทร 
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือผูป้ฎิบติังาน    นางสาว สุรียพ์ร พิเรนทร 
ต าแหน่ง    Trainnee 
ระยะเวลาการปฎิบติังาน   วนัท่ี7 มกราคม –29 เมษายน 2562 
     วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ท างาน (7.30-17.30) 

วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ท างาน (8.00 – 18.00) 
ลกัษระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  - ฝึกการปูเตียง 

- การจดัและท าความสะอาดในห้องพกัของโรงแรมเพื่อ 
การ เตรียมพร้อมใหแ้ขกเขา้มาใชบ้ริการ 

- ท  าความสะอาดหอ้งเก็บผา้ ท าความสะอาดกวาดถู เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสกปรกและพบัผา้ใส่รถเพื่อเตรียมใน
วนัถดัไป 

- ท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ล็อบบ้ี ห้องน ้ า 
และบริเวณรอบๆโรงแรม 

 
 



 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 นางสาว ชไมพร วงศศุ์ภสวสัด์ิ 
 ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
ช่ือผูป้ฎิบติังาน    นางสาว ชไมพร วงศศุ์ภสวสัด์ิ 
ต าแหน่ง    Trainnee 
ระยะเวลาการปฎิบติังาน   วนัท่ี7 มกราคม –29 เมษายน 2562 
     วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ท างาน (7.30-17.30) 
     วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ท างาน (8.00 – 18.00) 
ลกัษระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  - ฝึกการปูเตียง 

- การจดัและท าความสะอาดในห้องพกัของโรงแรมเพื่อ
การ   เตรียมพร้อมใหแ้ขกเขา้มาใชบ้ริการ 

- ท  าความสะอาดหอ้งเก็บผา้ ท าความสะอาดกวาดถู เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสกปรกและพบัผา้ใส่รถเพื่อเตรียมใน
วนัถดัไป 

- ท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ล็อบบ้ี ห้องน ้ า 
และบริเวณรอบๆโรงแรม 

 



 

 

 
 

รูปท่ี 3.11พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

นางสาว ธิดารัตน์ สมกิจ 
พนกังานท่ีปรึกษา  

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจ 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 7 มกราคม – 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย ์7.30 -17.30 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลโครงงานว่ามีองค์ประกอบอะไรบา้ง และในแต่ละหัวขอ้ตอ้งมีขอ้มูล
อะไรบา้ง 

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโครงงานโดยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาและหาขอ้มูล
เพิ่มเติมจากเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 

3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไวว้า่ถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ 
3.7.4 จดัท าโครงงาน 
3.7.5 สรุปขอ้มูล 
 

 
 

 



 

 

 
ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงการสหกิจ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค 62 ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ษ 62 

1.ศึกษาโครงงาน     

2.รวบรวมขอ้มูล     

3.วเิคราะห์ขอ้มูล     

4.จดัท าโครงงาน     

5.สรุปขอ้มูล     

   
ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้
3.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3.8.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3.8.3 โทรศพัท ์



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
การแปรรูปสบู่ท่ีเหลือใชจ้ากแผนกแม่บา้นมาท าเป็นสครับเพื่อใชใ้นการขดัผิว ซ่ึงการท า

การทดลองคร้ังน้ี ในการปฏิบติังานผูว้ิจยัได้มีการจดบนัทึกสัดส่วนของท่ีเหลือใช้ในปริมาณ
ใกลเ้คียงท่ีสุด เน่ืองจากไม่สามารถน าออกมาจากสถานประกอบการได ้

ผูว้ิจยัจึงตอ้งจดัซ้ืออุปกรณ์ในการท าโครงงานช้ินน้ีเองโดยการ น าดอกกุหลาบ เบบ้ีออย 
น ้าตาล น ามาท าสครับ โดยท าการทดลอง 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ทดลองวนัท่ี 17 มีนาคม – 28 มีนาคม 2561  
คร้ังท่ี 2 ทดลองวนัท่ี10 เมษายน – วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

 
ผูจ้ดัท าโครางงานด าเนินงานตามล าดบัดงัน้ี 
 4.1 วสัดุ / อุปกรณ์ 
 4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
4.4 การค านวนตน้ทุนและการผลิต 
 

4.1 วสัดุ / อุปกรณ์ 
 1. แม่พิมพ ์
 2. เคร่ืองป่ัน 
 3. ชอ้นตวง 
 4. ถว้ยผสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1 วสัดุ / อุปกรณ์ 
1. สบู่เหลว 

 

 
รูปท่ี 4.2 สบู่เหลว 
ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 

 
2. กลีบกุหลาบ 

 

 
รูปท่ี 4.3 กลีบกุกลาบ 
ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 

 



 

 

3. เบบ้ีออยล ์

 
รูปท่ี 4.4 เบบ้ีออยล์ 
ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 

 
4. น ้าตาลทรายขาว 

 

 
รูปท่ี 4.5 น ้าตาลทรายขาว 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 
 
 

 



 

 

วสัดุอุปกรณ์ 
5. แม่พิมพ ์

 
รูปท่ี 4.6 แม่พิมพ ์
ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 

 
6.เคร่ืองป่ัน 

 

 
รูปท่ี 4.7 เคร่ืองป่ัน 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 
 
 
 



 

 

7. ชอ้นตวง 

 
รูปท่ี 4.8 ชอ้นตวง 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
4.2 สูตรการทดลองคร้ังที ่1 
 

รายการ จ านวน 
สบูเ่หลว 30มิลลิลิตร 

กลีบกุหลาบ 10 กลีบ 
เบบ้ีออยล์ 10 มิลลิลิตร 
น ้าตาลทราย 60 กรัม 

 
4.3 วธีิการทดลองคร้ังที ่1 

1. เตรียมสบู่ใส่ชามน าเขา้ตูไ้มโครเวฟเพื่อท าการละลายสบู่ โดยใชก้ าลงัไฟ 800วตัต ์
 เวลา 1นาที 

2. จากนัน่น าน ้าตาล กลีบกุกลาบ สบู่ เทใส่เคร่ืองป่ัน แลว้ป่ันใหเ้ขา้กนั 
3. จากนั้นน าส่วนผสมท่ีได ้น าไปใส่ตูไ้มโครเวฟอีกคร่ังเพื่อท าการละลายน ้าตาล 
4. เทใส่แม่พิมพ ์รอใหส้ครับจบัตวั แลว้ลอกออกจากแม่พิมพ ์พร้อมใชง้าน 

 
 
 



 

 

4.4 ข้ันตอนการท าสครับกุหลาบ 
4.4.1 น าสบู่เขา้ตูไ้มโครเวฟเพื่อการละลาย 

 

 
รูปท่ี 4.9 น าสบู่เขา้ตูไ้มโครเวฟเพื่อการละลาย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 

4.4.2 น าสบู่ น ้าตาล เบบ้ีออยล ์กลีบกุหลาบ เพื่อน าไปป่ัน 
 

 
รูปท่ี 4.12 สบู่ น ้าตาล เบบ้ีออยล ์กลีบกุหลาบ ท่ีป่ันเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีมา :ผูจ้ดัท า 2562 
 
 

 



 

 

4.4.3 เทใส่พิมพ ์แลว้ทิ้งไวจ้นสครับจบัตวักนั ผลงานเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
 

 
รูปท่ี 4.13 วสัดุอุปกรณ์ในการท าเบบ้ีชูการ์สครับท่ีน ามาแปรรูปแลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
 

4.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1 ประชากรวจิยั 

พนกังานภายในโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฟีนิกซ์สีลม จ านวนทั้งหมด 30 คน 
4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 

พนกังานภายในโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม จ านวนทั้งหมด 30 คน 
 

4.6ผลการทดลองคร้ังที ่1 โดยการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ค าถาม สครับกุหลาบเม่ือลองเอาขดัผวิแลว้กล่ินจะยงัติดทนไหม 

 และควรใส่กล่ินไรเพิ่มบา้ง หรือมีค าแนะน าอะไรเพิ่มเติมบา้ง 
คนท่ี1  นางสาว ธิดารัตน์ สมสกิจ 
ต าแหน่ง Supervisor 
 
คนท่ี 2 นางสาว สุดาพร นิยม 
ต าแหน่ง Room Attendant 

ไดใ้หเ้ห็นวา่ สครับกุหลาบ ยงัมีกล่ินท่ีอ่อนอยูบ่า้ง  
ควรใส่กล่ินเพิ่ม 

 
ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ สครับกุหลาบ ยงัมีกล่ินท่ีอ่อน  
และน ้าตาลนอ้ยอยากใหเ้พิ่มกล่ิน 

 
 
 



 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองคร้ังท่ี 1 คุณ ธิดารัตน์ และ คุณสุดาพร ไดใ้หค้วามคิดเห็นตรงกนัวา่ สครับ

กุหลาบยงัมีกล่ินท่ีอ่อนและน ้ าตาลนอ้ย แนะน าให้เพิ่มกล่ินเบบ้ีออยล ์น ้าตาลลงไปอีก จึงน าไปสู่
การทดลองคร้ังท่ี 2 
 
4.6 สูตรการทดลองคร้ังที ่2 

รายการ จ านวน 
สบู่เหลว 60มิลลิกรัม 

กลีบกุหลาบ 10กลีบ 
เบบ้ีออยล์ 10 มิลลิลิตร 
น ้าตาลทราย 100 กรัม 

 
4.7 ความแตกต่างระหว่างการทดลองคร้ังที ่1 และการทดลองคร้ังที ่2 
 เน่ืองจากการทดลองคร้ังท่ี 1 และการทดลองคร้ังทท่ี 2 มีวธีิการท าเหมือนกนั จึงไดแ้จกแจง
สูตรท่ีต่างกนัดงัน้ี 
คร้ังที ่1 

รายการ จ านวน 
สบู่เหลว 30มิลลิลิตร 

กลีบกุหลาบ 10 กลีบ 
เบบ้ีออยล์ 10 มิลลิลิตร 
น ้าตาลทราย 60 กรัม 

 
คร้ังที ่2 

รายการ จ านวน 
สบู่เหลว 60มิลลิลิตร 

กลีบกุหลาบ 10 กลีบ 
เบบ้ีออยล์ 10 มิลลิลิตร 
น ้าตาลทราย 100 กรัม 

 
 
 



 

 

ตารางที ่4.1การค านวณหาต้นทุนการผลติเบบีชู้การ์สครับ 
ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ราคาตน้ทุน (บาท) 

1.  สบู่เหลว 30 มิลลิลิตร - - 
2. ดอกกุหลาบ 10 กลีบ 10 บาท 10 บาท 
3. เบบ้ีออยล ์ 10 มิลลิลิตร 50 บาท 5 บาท 
4. น ้าตาลทราย 100 กรัม 32บาท 3.2 บาท 

รวมตน้ทุนการผลิต 18.2 
สามารถท าไดท้ั้งหมด 10 ช้ิน ตน้ทุนเฉล่ียต่อช้ิน 1.82 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงตารางการค านวณหาตน้ทุนผลิตเบบ้ีชูการ์สครับ 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย  – เป็นวตัถุดิบของทางโรงแรม 
สรุป จากตางรางท่ื 4.1 สรุปไดว้า่ราคาตน้ทุนการผลิตเบบ้ีชูการ์สครับคือ 18.2 บาท สามารถท าผลิต
ไดท้ั้งหมด 10 ช้ิน และตน้ทุนเฉล่ียต่อช้ิน คือ 1.82 บาท 
 
4.5 ผลการทดลองคร้ังที่ 2โดยการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

ค าถาม สครับกุหลาบเม่ือลองเอาขดัผวิแลว้กล่ินจะยงัติดทนไหม และควร
ใส่กล่ินไรเพิ่มบา้ง หรือมีค าแนะน าอะไรเพิ่มเติมบา้ง 

ค าตอบ 
คนท่ี1มลัลิกา เยน็จิตร 
ต าแหน่ง Room Attendant 
 
คนท่ี 2 วนัณา ทสัสะโก 
ต าแหน่งRoom Attendant 

 
ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ สครับกุหลาบมีกล่ินและน ้าตาลเพิ่มมากข้ึน 
กวา่การทดลองคร้ังแรก 
 
ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ สครับกุหลาบ มีสีสันท่ีสวย มีกล่ินทีผอ่น
คลาย 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองคร้ังท่ี 2 คุณมลัลิกา เยน็จิตร และ คุณวนัณา ทสัสะโก ไดมี้ความคิดเห็นวา่ 
มีกล่ินท่ีหอมกวา่เดิม และน ้าตาลเพิ่มข้ึน กวา่คร้ังท่ี 1 ท่ีไดท้  าการทดลอง 

 
 
 
 



 

 

 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามสูตร 2 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-24 ปี 4 13.3 % 
25-29 ปี 17 56.7 % 
30-35 ปี 9 30 % 

35 ปีข้ึนไป - - 
รวม 30 100% 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 
25-29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.7% ท่ีเหลืออีกไดแ้ก่ อายุระหวา่ง 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30%  
และอายรุะหวา่ง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 % ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
 
ตาราง 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกแผนกของผุ้ตอบแบบสอบถาม สูตร 2 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
ครัว 6 20 % 

แม่บา้น 18 60 % 
F & B 6 20 % 
อ่ืนๆ - - 
รวม 30 100 % 

กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านแผนก พนักงานแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 60% 
พนกังานครัว คิดเป็นร้อยละ 20% และพนกังาน F&B คิดเป็นร้อยละ 20% จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30คน 

 
4.5 ขอ้มูลตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อศึกษา
เก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรม พนกังานแม่บา้น 18 คน พนกังานครัว 6 คนและ
พนกังาน F&B คิดเป็นร้อยละ 20% จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30คน 
ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานท่ีเก่ียวกบั เพศ , อาย ุ, แผนกโดยใชค้่าร้อยละ 
 



 

 

ตอนท่ี 1ความพึงพอใจของผูท่ี้ไดท้ดลองใชเ้บบ้ีชูการ์สครับโดยใชค้่าร้อยละของผูต้อบ
แบบสอบถาม และค านวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ Maslow 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 20 66.7 % 
ชาย 10 33.3 % 
รวม 30 100 % 

 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ เพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7% และ

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 33.3% จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
4.6.3 ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์ 
 

 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจดา้นบรรจุภณัฑ์ พบวา่ผูต้อแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17%  มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77% และมี
ความพึงพอใจปานกลาง 6% จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน  
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 



 

 

 
4.6.4 ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ 

 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38% มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58% และมีความ
พึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4% จากตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 
4.6.5 ดา้นกล่ินเบบ้ีชูการ์สครับ 

 
 

จากการตอบแบบสอบถามดา้นกล่ินของเบบ้ีชูการ์สครับ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ61% และมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 39% จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

ด้านกลิ่นของเบบีชู้การ์สครับ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 



 

 

4.6.6 ดา้นคุณภาพและความสะอาด 

 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นคุณภาพและความสะอาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35% มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58% มีความพึง
พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3% และมีความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 4 % จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 
 
4.6.7 ดา้นการลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรม 

 
 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นการลดตน้ทุนในการผลิต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38% มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58% และมีความ
พึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4% % จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

ด้านคุณภาพและความสะอาด 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

ด้านการลดต้นทนุในการผลิต 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 



 

 

ตอนท่ี 2ความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 
 โดยมีค่าเฉล่ียตามเกณ์ดงัน้ี 
      ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
      ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย 
      ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
      ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
      ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ท่ีมา   http :www.thaiall.com 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานภายในโรงแรมโนโวเทล สีลม 
 

ขอ้ 
 

รายการประเมิน 
N = 30 

   S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในดา้นบรรจุภณัฑ์  

1. ขนาดบรรจุภณัฑ์ 3.266667 0.583292 ปานกลาง 
2. ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์ 3.3 0.466092 ปานกลาง 
3. ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ 3.566667 0.678911 มาก 

สีของเบบ้ีชูการ์สครับ  
4. ความสวยงามของเบบ้ีชูการ์สครับ 3.433333 0.8172 ปานกลาง 
 กล่ินของสครับ  

5. กล่ินหอมจากธรรมชาติ 3.466667 0.730297 ปานกลาง 
คุณภาพและความสะอาด  

6. ความสะอาดของผวิ 3.5 0.572351 ปานกลาง 
7. ประสิทธิภาพในการใชง้านของ

ผลิตภณัฑ ์(ความชุ่มช่ืน)  
3.533333 0.62881 มาก 

8. ผวิดูขาวข้ึน / ผวิกระจ่างใส 3.166667 0.698932 ปานกลาง 
ลดตน้ทุน  

10. ช่วยลดตน้ทุนในการผลิต 3.733333 0.944433 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 3.440741 3.440741 มาก 

 
ตารางท่ี4.4 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 
พบว่า การให้คะแนนในหัวข้อความสวยงามบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก การให้

http://www.thaiall.com/blog/burin/1165


 

 

คะแนนในหัวขอ้ ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  และ
การใหค้ะแนนในหวัขอ้ช่วยลดตน้ทุนในการผลิต อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล บางกอก  ฟินิกซ์ สีลม 
ในแผนกแม่บา้น และพบกับปัญหาการท่ีใช้สบู่เหลือใช้ของแขกท าให้ตอ้งมีการทิ้ง ท าให้คณะ
ผูจ้ดัท าคิดคน้ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสบู่ข้ึนมา และสามารถหาวตัดุดิบไดง่้ายภายในโรงแรม คือ การท า 
เบบ้ีชูการ์สครับไวใ้ชใ้นการขดัผิว โดยน าวตัถุดิบเหลือใชอ้ย่างเช่นสบู่มาท าผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นการ
ช่วยสถานประกอบการมีผลิตภณัฑไ์วม้อบเป็นของท่ีระลึกใหแ้ก่แขก อีกทั้งการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี
ยงัช่วยให้มีผลิตภณัฑ์ส าหรับขดัผิวโดยเฉพาะ ส่งผลให้แขกและพนกังานโรงแรมไดมี้ผิวท่ีชุ่มช่ืน
ข้ึน  และสุขภาพท่ีดีของแขกและพนกังานดีข้ึนดว้ยเช่นกนั ให้โดยรวมนั้นโครงงานท่ีไดจ้ดัท าตรง
ต่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  1. หลงัการทดลองคร้ังแรกท่ีท าสครับท าให้มีขนาดไม่สวยงามเน่ืองจากเราใช้
น ้าตาลท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
  1.สามารถน าไปขดัผวิไดทุ้กส่วนของร่างกาย 
  2.สามารถใชน้ ้ามนัระเหยกล่ินอ่ืนมาเปล่ียนแปลงได ้
  3.สามารถเพิ่มปริมาณหรือขนาดของตวัสครับได ้เพื่อสามารถใชไ้ดย้าวนานยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิ 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1. ไดศึ้กษาและเรียนรู้งานการปฏิบติังานในแผนกแม่บา้นของโรงแรมโนโวเทล 
บางกอก ฟีนิกซ์ สีลม 
  2.มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการท างานร่วมกับผูอ่ื้นและเกิดการปรับตัว 
เพื่อใหก้ารท างานร่วมกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆท่ีไม่มีในบทเรียน 
  4.ท าให้คณะผูจ้ดัท าดีรับประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 

 



 

 

 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  1.ในขณะท่ีเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรกยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นแผนก
แม่บา้น จ้ึงท าใหก้ารปฏิบติัเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
  2.ในการปฏิบติังานของแผนกแม่บา้นจึงการใชภ้าษาองักฤษเพื่อสนทนากบัแขก  
ท าใหใ้นบางคร้ังในการสนทนาคุยกบัแขกไม่ราบร่ืน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1.ควรระมดัระวงัในการท างานเพื่อใหเ้กิดการผดิพลาดใหน้อ้ยท่ีสุด 
  2.นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหก้บังาน เพราะเป็นงานท่ีผดิพลาดไมได ้
  3.ควรระมดัระวงัในการพดูสนทนากบัพนกังานและแขก 
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แบบสอบถามเพื่อประเมิน 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน  ท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1 เพศ  1) ชาย  2) หญิง 
2. อาย ุ 1) 20-24 ปี  2) 25-30 ปี 
  3) 30-35 ปี   4) มากกวา่ 35 ปี 
3. แผนก 1) ครัว   2) แม่บา้น 
  3) F & B   4) อ่ืนๆ……………….. 
 
ตอนท่ี2 กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงช่องวางตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 
 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความพงึพอใจในด้านบรรจุภัณฑ์      
1.1 ขนาดบรรจุภณัฑ์      
1.2ความสวยงามบรรจุภณัฑ์      
2. สีของเบบีชู้การ์สครับ      
2.1ความเหมาะสมของเบบ้ีชูการ์สครับ      
2.2ความสวยงามของเบบ้ีชูการ์สครับ      
3. กลิน่ของเบบีชู้การ์สครับ      
3.1 กล่ินหอมจากธรรมชาติ      
4. คุณภาพและความสะอาด      
4.1ความสะอาดของผวิ      
4.2 ประสิทธิภาพในการใชง้านของ
ผลิตภณัฑ ์(ความชุ่มช่ืนของผวิ) 

     

4.3 ผวิดูขาวข้ึน/ผวิกระจ่างใส      
5. ลดต้นทุน      
5.1 ช่วยลดตน้ทุนของโรงแรม      
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ภาพการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เปล่ืยนผา้ปูแลว้ปูเตียงใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

วางหมอนตั้งข้ึน 



 

 

 

 

ลา้งหอ้งอาบน ้า 

 

 

 

ลา้งหอ้งซกัโครก 
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ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความวชิาการ 
 

เบบีชู้การ์สครับ 
(Baby Sugar Rose Scrub) 
นางสาวสุรียพ์ร พิเรนทร 

นางสาวชไมพร วงศศุ์ภสวสัด์ิ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 

ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160 

E-mail :Spilantorn@gmail.com 
        Chamaiporn.0096@siam.edu 

 
บทคัดย่อ 

จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สี
ลม ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  7  มกราคม ถึง  ว ัน ท่ี  29 
เมษายน 2562 เป็นเวลาทั้งหมด 4 เดือน ทาง
ผูจ้ดัท าได้ปฏิบติัหน้าท่ีในแผนกแม่บา้น ซ่ึง
ในปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านคร้ังน้ี ทาง
ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างานต่างๆ อีก
ทั้งผูจ้ดัท าได้ริเร่ิมการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
สบู่เหลว  

โครงงานเบบ้ีชูการ์สครับ เป็นแปร
รูปวตัถุเหลือใช้ โดยการน าสบู่เหลวท่ีเหลือ
จากห้องพักแขก เ ป็นตัวสค รับ   โดย มี
ส่วนประกอบดังน้ี น ้ าตาล สบู่ เหลว เบบ้ี
ออยล์ และกุหลาบ เพื่อใช้ขดัเซลล์ผิวท่ีตาย
แลว้ออก ช่วยใหผ้วิไม่แหง้ให ้
ความชุ่มช้ืนแก่ผิว และเม่ือมาทดลองกับ
สภาพผวิจริง จากผลการทดลองพบวา่วา่ เบบ้ี
ชูการ์สครับ ช่วยท าให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใส 

ไม่ท าให้เกิดการระคายเคือง ผลดัเซลล์ผิวให้
เนียนนุ่ม 

จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 
คนสรุปได ้ดา้นความสวยงามบรรจุภณัฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 58%  ดา้นประสิทธิภาพในการใช้
งานของผลิตภณัฑ์ (ความชุ่มช้ืน)มีความพึง
พอใจมากคิดเป็นร้อยละ 58% ด้านช่วยลด
ต้นทุนในการผลิตมีความพึงพอใจมากคิด
เป็นร้อยละ 58% ผูท้ดลองส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แลว้น าเบบ้ี
ชูการ์สครับไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนั 
ค าส าคัญ :สครับ น ้าตาล กุหลาบ 
Abstract 
 For cooperative education at 
Novotel Bangkok FenixSilom Hotel since 7 
– April 29, 2019, for 4 months, the organizer 
work in housekeeping department, learned 
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about the various systems and stared to 
develop a product made of liquid soap. 
 Baby Sugar Scrub Project is 
privatize the left over materials by using the 
waste liquid soap in the guest room as a 
scrub and add the color by using a left over 
rose from honeymoon room decorations 
because the rose oil can help in skin care 
and relaxation. The ingredients of Baby 
Sugar Scrub are sugar, liquid soap, baby oil, 
and rose. It can be used to scrub dead skin 
cells and moisturize the skin. When tested 
on the real skin condition, we found the 
Baby sugar Scrub can make a soft and bright 
skin, not irritate and exfoliating the skin to 
be smooth. 
 We can summarize the result from 
30 respondents that the beauty of packaging 
is equal to 58%, they felt very satisfied to 
the efficiency of the product (moisture) that 
is equal to 58% and reduction of production 
cost that equals 58%. Most subjects were 
satisfied at a high level and use Baby Sugar 
Scrub in daily life. 
Keywords : scrub , sugar, rose 
ทีม่าของปัญหา 

เน่ืองจากการผูจ้ดัท าได้ออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในแผนกแม่บา้นโรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลมซ่ึงตั้ งอยู่ใจกลาง
ยา่นธุรกิจสีลม เดินทางสะดวกดว้ยท าเลท่ีอยู่
ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 สถานีไดแ้ก่ 
สถานีสุรศกัด์ิ และ สถานีสะพานตากสินดว้ย

ท าเลท่ีตั้ งอันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ การเข้าพกัในโรงแรมสีลมแห่งน้ี
สามารถตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของนัก
เดินทางไดอ้ยา่งดีเยีย่ม และผูจ้ดัท ามีหนา้ท่ีท า
ความสะอาดหอ้งพกั พบวา่ในแต่ละวนัมีแขก
เขา้มาใชบ้ริการหอ้งพกัเป็นจ านวนมาก จึงท า
ให้มีสบู่ เจลอาบน ้ า แชมพูและครีมนวดผม 
เหลือทิ้งทุกๆวนั และดอกไมต่้างๆท่ีตกแต่ง
ฮนันีมูนในห้องพกั เช่นดอกกุหลาบ เม่ือใช้
เสร็จก็ทิ้งเช่นกนัเพื่อเป็นแนวทางให้กบัทาง
โรงแรมไดเ้ลือกใชผ้ลิตภณัฑ์สครับขดัผิวใน
ส่วนของร้านสปา เพื่อช่วยในการลดตน้ทุน
การซ้ือสครับขดัผิว และสามารถน ามาเป็น
ของช าร่วยให้แก่แขกคนพิเศษท่ีพกัระยะยาว 
หรือย ังวางจัดจ าหน่าย เพิ่มมูลค่ าให้แ ก่
โรงแรม 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการซ้ือส
ครับขดัผวิของร้านสปา 

2. เพื่อใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเดิมท่ี
เหลือ น ามาแปรรูปใหเ้กิดผลิตภณัฑ์
ใหม่ 

3. เพื่อเป็นหนทางหารายไดแ้ละน าไป
ประกอบธุรกิจในอนาคต 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เพื่อลดปริมาณวตัถุดิบเหลือทิ้ง

ภายในโรงแรม 
2. เพื่อเป็นหนทางหารายไดแ้ละแนะน า

ไปประกอบธุกิจในนอนาคต 
3. เพื่อศึกษา และเรียนรู้วธีิการท าของส

ครับ 
 



 

ขั้นตอนการท าเบบีชู้การ์สครับ 
(วธีิการด าเนินงาน) 

1. เตรียมสบู่ใส่ชามน าเขา้ไมโครเวฟ
เพื่อท าการละลายสบู่ โดยใชก้ าลงัไฟ 
800  วตัต ์เวลา 1 นาที 

2. จากนั้นน าน ้าตาล กลีบกุหลาบ สบู่ 
เทใส่เคร่ืองป่ัน แลว้ป่ันให้เขา้กนั 

3. น าส่วนผสมท่ีได ้น าไปใส่
ไมโครเวฟอีกคร้ังเพื่อท าการละลาย
น ้าตาล 

4. เทใส่แม่พิมพ์ รอให้สครับจับตัว 
แลว้ลอกจากแม่พิมพ ์พร้อมใชง้าน 

สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล บางกอก  
ฟินิกซ์ สีลม ในแผนกแม่บ้าน และพบกับ
ปัญหาการท่ีใชส้บู่เหลือใชข้องแขกท าให้ตอ้ง
มีการทิ้ง ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าคิดคน้ผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวกบัสบู่ข้ึนมา และสามารถหาวตัดุดิบได้
ง่ายภายในโรงแรมคือ การท าเบบ้ีชูการ์สครับ
ไวใ้ช้ในการขดัผิว โดยน าวตัถุดิบเหลือใช้
อย่างเช่นสบู่มาท า ซ่ึงเป็นการช่วยสถาน
ประกอบการลดตน้ทุน อีกทั้งการแก้ปัญหา
ดงักล่าวน้ียงัช่วยให้มีผลิตภณัฑ์ส าหรับขดัผิว
โดยเฉพาะ  ส่งผลให้แขกและพนักงาน
โรงแรมไดมี้ผิวท่ีชุ่มช่ืนข้ึน  และสุขภาพท่ีดี
ของแขกและพนักงานดีข้ึนด้วยเช่นกัน ให้
โดยรวมนั้ นโครงงานท่ีได้จัดท าตรงต่อ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ากล่ินต่างๆเพื่อเพิ่มความ

หลากหลาย 
2. จดัท ารูปแบบแพ็คเกจเพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้ดูดีและสามารถเก็บรักษาไวไ้ด้
นานยิง่ข้ึน 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจากการผู ้จ ัดท าได้ออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในแผนกแม่บ้านโรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลมซ่ึงตั้ งอยู่ใจกลางย่าน
ธุรกิจสีลมดว้ยท าเลท่ีตั้งอนัเป็นศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจของกรุงเทพฯ การเขา้พกัในโรงแรมสี
ลมแห่งน้ีสามารถตอบโจทยทุ์กความตอ้งการ
ของนกัเดินทางได้อย่างดีเยี่ยม และผูจ้ดัท ามี
หนา้ท่ีท าความสะอาดห้องพกั พบวา่ในแต่ละ
วนัมีแขกเขา้มาใช้บริการห้องพกัเป็นจ านวน
มาก จึงท าให้มีสบู่เจลอาบน ้ าแชมพูและครีม
นวดผม เหลือทิ้งทุกๆวนั และดอกไมต่้างๆท่ี
ตกแต่งฮนันีมูนในห้องพกั เช่นดอกกุหลาบ 
เม่ือใชเ้สร็จก็ทิ้งเช่นกนัจึงไดมี้แนวคิดริเร่ิมใน
การแปรรูปวตัถุดิบเหลือใช้มาท าผลิตภณัฑ์
ใหม่จากสบู่เหลวเป็นสครับขดัผวิ 
 

เบบีชู้การ์สครับ (Baby Sugar Rose Scrub) 

วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือช่วยในการลดตน้ทุนการ
ซ้ือสครับขดัผิวของร้านสปา 
2.เพ่ือใช้ประโยชน์จากวตัถุดิบ
เดิมท่ีเหลือ น ามาแปรรูปให้เกิด
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.เพื่อลดปริมาณวตัถุดิบเหลือทิ้ง
ภายในโรงแรม 
2.เพื่อเป็นหนทางหารายได้และ
แนะน าไปประกอบธุกิจในนอ
นาคต 
3.เพื่อศึกษา และเรียนรู้วิธีการท า
ของสครับ 
 

 

 

 

 

คณะผู้จดัท า 
นางสาวสุรียพ์ร พิเรนทร 5804400002 

นางสาวชไมพร วงศศุ์ภสวสัด์ิ5804400096 
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ ศิลปศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารยปิ์ยธิดา กงัวานสิทธ์ิ 
พนักงานที่ปรึกษา 
คุณศศิธร กริสนคุปต ์

3.เทใส่แม่พิมพ์ รอให้สครับจับตัว 
แลว้ลอกจากแม่พิมพ ์พร้อมใชง้าน 

สรุปผล 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติั
สหกิจศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล บางกอก  
ฟินิกซ์ สีลม ในแผนกแม่บ้าน และพบกับ
ปัญหาการท่ีใช้สบู่เหลือใช้ของแขกท าให้
ต้อง มีการทิ้ ง  ท าให้คณะผู ้จ ัดท า คิดค้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัสบู่ข้ึนมา และสามารถ
หาวตัดุดิบไดง่้ายภายในโรงแรม คือ การท า`
เบบ้ีชูการ์สครับไวใ้ช้ในการขดัผิว โดยน า
วตัถุดิบเหลือใช้อย่างเช่นสบู่มาท า ซ่ึงเป็น
การช่วยสถานประกอบการลดตน้ทุน อีกทั้ง
ก า ร แ ก้ ปั ญหา ดั ง ก ล่ า ว น้ี ย ัง ช่ ว ย ให้ มี
ผลิตภณัฑส์ าหรับขดัผวิโดยเฉพาะ  ส่งผลให้
แขกและพนักงานโรงแรมได้มีผิวท่ีชุ่มช่ืน
ข้ึน  และสุขภาพท่ีดีของแขกและพนกังานดี
ข้ึนดว้ยเช่นกนั ใหโ้ดยรวมนั้นโครงงานท่ีได้
จดัท าตรงต่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

ขั้นตอนการท า 

1.เครียมสบูใส่ชามน าเขา้ไมโ้ครเวฟ
เพ่ือท าการละลายสบู่ โดยใชก้ าลงั
ไฟ 800  วตัต ์เวลา 1 นาที 
 

2.จากนั้นน าน ้าตาล กลีบกหุลาบ สบู่ 
 เทใส่เคร่ืองป่ัน แลว้ป่ันใหเ้ขา้กนั 
 ส่วนผสม 

สบูเหลว 60 มิลลิกรัม 
กลีบกุหลาบ 10 กลีบ 
เบบ้ีออยล ์10 มิลลิกรัม 
น ้าตาลทราย 100 กรัม 
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ประวตัผู้ิจดัท า/คณะผู้จัดท า 

 
 

 
 
 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาว สุรียพ์ร พิเรนทร 
รหสันกัศึกษา 5804400002 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขา :การโรงแรม 
ท่ีอยู ่: 27 ม.12 ต.พญาเยน็ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30320 
 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาว ชไมพร วงคศุ์สวสัด์ิ 
รหสันกัศึกษา 5804400096 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขา : การโรงแรม 
ท่ีอยู ่: 19/301 (95) ม.10 ซ.จรัญสนิทวงศ ์13 
ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวง บางแวก เขต ภาษี
เจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 



 

 

ประวตัผู้ิจดัท ำ/คณะผู้จัดท ำ 

 
 

 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาว สุรียพ์ร พิเรนทร 

รหสันกัศึกษา 5804400002 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขา :การโรงแรม 

ท่ีอยู ่: 27 ม.12 ต.พญาเยน็ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 30320 

 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาว ชไมพร วงคศุ์สวสัด์ิ 

รหสันกัศึกษา 5804400096 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขา : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่: 19/301 (95) ม.10 ซ.จรัญสนิทวงศ ์13 

ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวง บางแวก เขต ภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ 10160 
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